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Dėl ES taisyklių jūsų elektroniniai mokėjimai tampa 
pigesni, paprastesni ir saugesni, nes:

 � Atlikti mokėjimus visoje Europoje (ES, Islandijoje, 
Norvegijoje ir Lichtenšteine) galima taip pat 
lengvai ir saugiai kaip ir ES šalyje, kurioje jūs 
gyvenate.

 � Kai atsiskaitote ES išduota mokėjimo kortele, 
prekybininkas nebegali iš jūsų reikalauti 
papildomų mokesčių.

 � ES taisyklės taikomos visų rūšių elektroniniams 
mokėjimams (pvz., kredito pervedimams, 
tiesioginiam debetui, mokėjimams mokėjimo 
kortele ir kt.).

 � Visi Europoje teisėtai gyvenantys asmenys 
turi teisę turėti banko sąskaitą elektroniniams 
mokėjimams atlikti (mokėjimo sąskaitą).

NORĖTUMĖTE SUŽINOTI 
DAUGIAU?

Jūsų teisės į saugesnius ir patogesnius elektroninius 
mokėjimus nustatytos Antrojoje mokėjimo paslaugų 
direktyvoje, Mokėjimo sąskaitų direktyvoje ir kituose 
ES teisės aktuose.

Daugiau informacijos apie savo teises galite rasti:

https://europa.eu/!Cb69tD



gauti daugiau informacijos, turėtumėte kreiptis į 
savo mokėjimo paslaugų teikėją.

 � Dėl neautorizuoto mokėjimo (pvz., atlikto 
su pavogta jūsų kredito kortele) jūsų patirti 
nuostoliai negali viršyti 50 eurų (nebent toks 
mokėjimas atliktas dėl jūsų paties didelio 
neatsargumo). Jūs nebūsite atsakingas už 
neautorizuotus mokėjimus, atliktus jums jau 
pranešus bankui apie kortelės praradimą arba 
vagystę, arba už mokėjimus internetu, jei jūsų 
mokėjimo paslaugų teikėjas (bankas) netaiko 
saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūrų.

 � Jei mokėjimo kortele atliekamo mokėjimo 
galutinė suma iš anksto nežinoma (pvz., už 
automobilio nuomą ar viešnagę viešbutyje), 
pardavėjas jūsų mokėjimo kortelėje gali 
rezervuoti sutartą sumą tik gavęs jūsų sutikimą.

 � Jei naudojatės tiesioginio debeto paslaugomis, 
t. y. esate leidęs lėšų gavėjui periodiškai 
inicijuoti mokėjimus iš jūsų mokėjimo sąskaitos, 
turite teisę bet kurį neteisingai atliktą mokėjimą 
užginčyti per 8 savaites. Neteisingai nuskaitytos 
lėšos turi būti jums grąžintos per 10 darbo dienų. 

SĄŽININGA 
KAINODARA

 � Turite teisę žinoti, ar ir koks komisinis atlyginimas 
taikomas už jūsų atliekamus mokėjimus.

 � Debeto ir kredito kortelėmis prekybos vietose 
ar internetu atsiskaitantys vartotojai neturėtų 
mokėti daugiau, nei nurodyta (primokėti). Tam 
tikrais atvejais (pvz., naudojantis tam tikromis 
mokėjimo kortelėmis) gali būti taikomas 
papildomas mokestis, tačiau jis turi atitikti dėl 
tokio pasirinkto mokėjimo būdo prekybininko 

ELEKTRONINIAI MOKĖJIMAI 
VISIEMS

 � Visi ES teisėtai gyvenantys vartotojai turi teisę 
nemokamai arba už pagrįstą mokestį naudotis 
pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugomis, 
t. y. debeto kortelės išdavimo, grynųjų pinigų 
iš mokėjimo sąskaitos išdavimo, piniginių lėšų 
saugojimo ir mokėjimų atlikimo bei gavimo.

MOKĖJIMAI EURAIS UŽ 
VIENODĄ KAINĄ

 � Naudodamiesi viena mokėjimo sąskaita eurais 
galite atlikti visus reikiamus mokėjimus visoje 
Europoje.

 � Tarptautiniai mokėjimai eurais iš euro zonos 
šalių į kitas ES šalis jums kainuos tiek pat kiek 
vietiniai mokėjimai eurais,

 � o nuo 2019 m. gruodžio 15 d. tarptautiniai 
mokėjimai eurais iš ne euro zonos šalių – tiek 
pat kiek vietiniai mokėjimai nacionaline valiuta.

 � Mokestis už grynųjų eurų išėmimą iš kito banko 
bankomato tiek jūsų šalyje, tiek kitoje valstybėje 
narėje turėtų būti vienodas.

DIDESNIS SAUGUMAS, 
GERESNĖ APSAUGA

 � Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. pradėtos taikyti 
saugesnio autentiškumo patvirtinimo 
procedūros, todėl jūsų atliekami elektroniniai 
mokėjimai bus labiau apsaugoti. Tokia apsauga 
užtikrinama taikant skirtingas autentiškumo 
patvirtinimo priemones, pvz., PIN kodo ir jūsų 
piršto antspaudo naudojimas ir pan. Norėdami 

faktiškai patiriamas išlaidas. Informacijos apie 
tai, kaip elgtis, jeigu manote, kad sumokėjote 
daugiau, nei turėtumėte, pvz., rezervuodamas 
skrydį ar viešbutį, galite rasti kitame šio 
lankstinuko puslapyje nurodytoje interneto 
svetainėje.

NAUJOS 
PASLAUGOS

 � Šiuolaikinės pažangiosios technologijos sudaro 
galimybę naudotis naujomis ir inovatyviomis 
finansinėmis paslaugomis, kurias gali pasiūlyti 
ne tik jūsų pasirinktas bankas, bet ir kiti 
licencijuoti bankai bei mokėjimo paslaugų 
teikėjai. Naudodamasis šiomis paslaugomis 
galite, pavyzdžiui, valdyti savo asmeninius 
finansus ar pirkti internetu nenaudodamas 
kredito ar debeto kortelės. Naujų mokėjimo 
paslaugų teikėjai, kaip ir bankai, turi turėti 
licenciją, būti prižiūrimi ir jūsų duomenis tvarkyti 
saugiai.

ES taisyklės užtikrina, kad jūsų elektroniniai 
mokėjimai vyktų sklandžiai, bet jei taip nėra, jūsų 
bankas ar kitas mokėjimo paslaugų teikėjas į jūsų 
skundus privalo atsakyti per 15 darbo dienų. Jei 
gautas atsakymas jūsų netenkina, galite kreiptis į 
nacionalinę kompetentingą instituciją.

Daugiau informacijos galite rasti:

https://europa.eu/!hG98Vc


